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MOLNUPİRAVİR 
COVİD-19’DA
ETKİLİ BİR TEDAVİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde ABD’de, Ecology 
Letters bülteninde farklı bir çalışma 
yayımlayan uluslararası bir araştırma 
takımı açıkladı:

İnsanlar hayvanlara sanılandan daha 
fazla SARS-CoV-2 bulaştırmış olabilir.

Çalışmada çiftliklerden ve hayvanat 
bahçesi gibi esaret ortamlarından 
bildirilimiş 100’e yakın vaka yer aldı.

Buna göre öncelikle hayvanat 
bahçesinde tutulan bazı maymunlara 
ve yabani geyik türlerine 
patojenlerimizi geçirdik.

Bilim insanları bu hayvanlardan 
insanlara geri sıçrama şeklinde 
bulaşların tehlikeli olabileceğinden 
endişe duymakta.

Çünkü bu türden etkileşimlerin virüse 
yeni varyantlarla evrimleşme fırsatı 
verebileceğini düşünüyorlar.

COVID-19 Excess Mortality Collaborators. 
Estimating excess mortality due to the COVID-19 
pandemic: a systematic analysis of 
COVID-19-related mortality, 2020-21. Lancet. 2022 
Mar 10:S0140-6736(21)02796-3. doi: 
10.1016/S0140-6736(21)02796-3. PMID: 35279232; 
PMCID: PMC8912932.

1433 katılımcıyla yapılan bu randomize 
çalışmada, 716 katılımcı molnupiravir 
alırken, 717 katılımcı ise plasebo kullandı. 
Her iki grup, kadın erkek oranı dengesizliği 
dışında benzer karakteristik özelliklere 
sahipti. Molnupiravirin üstünlüğü yapılan ara 
analizlerde gösterildi. 29. günde, herhangi 
bir nedenden veya ölümden dolayı 
hospitalizasyon riski molnupiravir grubunda 
(385 katılımcıdan 28’i [%7,3]) plasebo 
grubundan (377’den 53’ü [%14,1]) daha 
düşüktü. (Fark - %6,8 puan, %95
GA -11,3-2,4; p=0,001) Randomizasyon 
yapılan tüm katılımcıların analizinde,
29. günde hospitalize edilen veya ölen 
katılımcıların yüzdesi molnupiravir grubunda 
plasebo grubundan daha düşüktü. (%6,8 
[709’dan 48’i] vs. %9,7 [699’dan 68’i]; 
fark %-3,0 puan, %95 GA, -5,9 -0,1) 
Subgrup analizlerinin sonucu, bu genel 
sonuçlarla tutarlıydı. 29. günde molnupiravir 

grubunda 1 ölüm rapor edilirken, plasebo 
grubunda 9 ölüm rapor edildi. Molnupiravir 
grubunda 710 katılımcıdan 216’sında 
(%30,4) advers olay gözlenirken, plasebo 
grubunda ise 701 katılımcıdan 231’inde 
(%33,0) advers olay gözlendi.

Sonuç olarak molnupiravir ile erken 
tedavinin hospitalizasyon veya ölüm 
riskini, Covid-19 pozitif olan riskli ve 
aşı olmayan yetişkinlerde azalttığı 
görüldü. Yapılan bu çalışmada, oral 
molnupiravir aşikar güvenlik endişeleri 
olmaksızın Covid-19 tedavisinde 
semptomların ortaya çıkışından 
itibaren 5 gün içerisinde 
başlanıldığında şiddetli hastalığın 
progresyonu için riskli olan ve 
hospitalize olmayan, aşısız 
yetişkinlerde etkili bulundu. 

Jayk Bernal A, Gomes da Silva MM, Musungaie DB, 
Kovalchuk E, Gonzalez A, Delos Reyes V, 
Martín-Quirós A, Caraco Y, Williams-Diaz A, 
Brown ML, Du J, Pedley A, Assaid C, Strizki J, 
Grobler JA, Shamsuddin HH, Tipping R, Wan H, 
Paschke A, Butterton JR, Johnson MG, De Anda C; 
MOVe-OUT Study Group. Molnupiravir for Oral 
Treatment of Covid-19 in Nonhospitalized Patients. 
N Engl J Med. 2022 Feb 10;386(6):509-520. doi: 
10.1056/NEJMoa2116044. PMID: 34914868; PMCID: 
PMC8693688.

TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN COVİD-19 
TEDAVİ YÖNTEMİ FAZ-IIB 
ÇALIŞMASINI TAMAMLADI!
COVID-19'un klinik şiddeti hafiften (~%80) 
yaşamı tehdit eden pnömoniye kadar 
değişmektedir. COVID-19 hastalarının 
yaklaşık %20'si, hastaneye yatış ve 
mortalitenin başlıca nedeni olan 
hipoksemiden muzdariptir. Hastanede yatan 
hastaların %24 kadarı, akut solunum 
yetmezliği ve hipoksemiden kaynaklanan 
akciğer hasarı nedeniyle invaziv mekanik 
ventilasyona ihtiyaç duyar.
Bu klinik çalışmada, yan etkileri azaltmak ve 
hedeflenen organda daha yüksek bir birikim 
elde etmek için soft mist inhaler 
(PulmoSpray®) yoluyla verilen düşük 
moleküler ağırlıklı heparinin (DMAH)
sıvı formunu kullanılmaktadır.
Çalışmanın hedefleri aşağıdaki 
belirlenmiştir:
   COVID-19 kaynaklı hipoksemiyi 
hafifletmek ve hastanın solunum 
kapasitesini iyileştirmek.
   Hipoksemiden ölenlerin sayısını mümkün 
olan en düşük seviyeye indirmek.
   Mevcut protokollerle ilişkili yan etkileri 
ortadan kaldırmak.

  Entübasyon oranlarını azaltmak.
  Klinik bakım kapasitesini geliştirmek ve 
sağlık personeli için çapraz bulaşma riskini 
azaltmak.
  Akciğerlerde en yüksek ilaç 
konsantrasyonuna ulaşmak.
Bu araştırma, İstanbul Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde yürütülen, araştırmacı 
tarafından başlatılan, tek merkezli, açık 
etiketli bir faz IIb çalışmasıdır. UFH’nin 
(fraksiyone olmayan heparin’in) bir nebulizer 
ile solunmasının akut akciğer hasarı ve akut 
solunum hasarı için oldukça etkili olduğu 
gösterildiğinden, klinik seyri nispeten daha 
şiddetli olan hastalara öncelik verilmiş ve 
“Cihaz Grubu” olarak sınıflandırılmıştır. 
Hastaların 40’ı tedavi, 40’ı kontrol grubunda 
olacak şekilde belirlenmiştir. Cihaz 
Grubundaki hastalara, günde iki kez 
uygulama başına 4000 IU/0.4 mL'lik bir 
dozda soft mist inhaler (SMI) yoluyla DMAH 
ve standart tedavi verilmiştir. Her inhale 
DMAH uygulaması bir sağlık profesyoneli 
gözetiminde yaklaşık 2 dakika manuel 
olarak yapılmıştır.

Erelel M, Kaskal M, Akbal-Dagistan O, Issever H, 
Dagistanli AS, Balkanci H, Oguz MS, Qarayeva A, 
Culha M, Erturk A, Basarir NS, Sahin G, Uresin AY, 
Araman AO, Medetalibeyoglu A, Tukek T, Oncul MO, 
Yildiz-Pekoz A. Early Effects of Low Molecular Weight 
Heparin Therapy with Soft-Mist Inhaler for 
COVID-19-Induced Hypoxemia: A Phase IIb Trial. 
Pharmaceutics. 2021 Oct 22;13(11):1768. doi: 
10.3390/pharmaceutics13111768. PMID: 34834183; 
PMCID: PMC8618458.

Sonuç olarak, bu çalışma, soft mist inhaler 
(SMI) yoluyla inhale edilen DMAH'nin 
COVID-19 hastalarında hipoksemiyi önemli 
ölçüde iyileştirdiğini öne sürmektedir. Soft 
buharla solunan DMAH iyi tolere edilmiştir 
ve 10 günlük tedavinin sonunda oksijen 
tedavisi ihtiyacını (rezervuar maskeleri, 
yüksek akışlı oksijen tedavisi ile 
karşılaştırıldığında) önemli ölçüde 
azaltmıştır. 

Bu çalışma grubu, soft buharlı DMAH'ın 
COVID-19'da akciğer hasarını ve 
hipoksemiyi ne ölçüde azalttığını belirlemek 
için şu anda daha büyük bir hasta grubuyla 
bir takip çalışması yürütmektedir.

BİZ DE ONLARA BULAŞTIRDIK

Mortalite istatistikleri halk sağlığında 
karar verme açısından esastır. Mortalite 
zamana, konuma ve Covid-19 pandemi 
sürecinde şiddetlenen biastan etkilenen 
ölçümlemeye bağlı olarak çeşitlilik 
gösterebilir.

1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 arasında 
dünya genelinde toplamda 5,94 milyon 
Covid-19’a bağlı ölüm rapor edilirken, 
yapılan çalışmada bu sayının 18,2 milyon 
(%95 GA, 17,1-19,6) olduğu tahmin 
ediliyor. Covid-19 pandemisine bağlı 
global tüm yaşlardaki ilave mortalite oranı 
100.000 kişide 120,3 (113,1-129,3) iken 
21 ülkede 100.000 kişide 300 ölümün 
üzerindeydi. Covid-19’a bağlı 
gerçekleşen ilave ölümlerin sayısı en fazla 
Güney Asya, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve 
Doğu Avrupa bölgelerindeydi. Ülke 
bazında ise Covid-19’a bağlı kümülatif ek 
ölümler Hindastan’da 4,07 milyon 
(3,71-4,36) ABD’de 1,13 milyon 
(1,08-1,18), Rusya’da 1,07 milyon
(1,06-1,08), Meksika’da 798,000
(741.000-867.000), Brezilya’da 792.000 
(730.000-847.000), Endonezya’da 
736.000 (594.000-955.000) ve 
Pakistan’da 664.000 (498.000-847.000) 
olarak tahmin ediliyor. 

Bu ülkeler arasında ek mortalite oranı en 
yüksek Rusya (374,6 ölüm [369,7-387,4] 
100.000 kişide) ve Meksika 
(325,1[301,6-353,3] 100.000 kişide) idi.

31.12.2021’de tüm dünyada rapor edilen 
Covid-19’a bağlı ölüm sayısı 5,94 milyona 
ulaşmıştı fakat yapılan araştırmada 
tahmin edilen ölüm sayısının yaklaşık 3,07 
kat (%95 GA, 2,88-3,30) daha fazla 
olduğu ve 18,2 milyona (17,1-19,6) 
ulaştığı belirtildi. 

Covid-19’a bağlı ölümlerin mortalite oranı 
100.000 kişide 734,9 ölüm (%95 GA, 
694,1-879,2) ile en yüksek Bolivya’da 
olduğu tahmin edildi. (Global mortalite 
oranı olan 120,3’e [113,1-129,3] kıyasla) 
Oranlar Batı Avrupa’da önemli ölçüde 
değişiklik gösterdi. Bazı ülkelerde yüksek 
mortalite oranları görülürken, İzlanda, 
Norveç, İrlanda ve Kıbrıs gibi ülkelerde 
ise dünyadaki en düşük mortalite 
oranlardan bazıları (100.000’de 50 
ölümden daha az) görüldü.

COVİD-19 İLE İLİŞKİLİ ÖLÜMLERİN 
SİSTEMATİK BİR ANALİZİ, 2020-21
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Molnupiravir tedavisinin etkinliği ve güvenliğini değerlendirmek için 
Covid-19 semptomlarının başlangıcından itibaren 5 gün içerisinde 
şiddetli Covid-19 hastalığı için en az bir risk faktörü olan ve hafif-orta 
dereceli laboratuvarca onaylanmış Covid-19 pozitif hospitalize 
edilmemiş, aşılanmamış yetişkinlerde Faz 3, çift kör randomize 
plasebo kontrollü bir çalışma yürütüldü. Katılımcılar randomize bir 
şekilde günde 2 kez 800 mg molnupiravir veya plasebo kullandı. 
Çalışmanın primer etkinlik sonucu 29. gündeki hospitalizasyon ve 
ölüm insidansıydı. Primer güvenlik sonucu ise advers olay 
insidansıydı. 

Sol kol lütfen, bu benim selfie kolum.
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